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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
                                                          Z á p i s 

z  5. jednání Rady města Strakonice 
konané 18. 12. 2002 v kanceláři starosty města 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Udělení plné moci - JUDr. Petr Szabo 
                            Usnesení č. 124/2002 
2. Majetkové záležitosti 
                    Usnesení č. 125/2002 – 130/2002 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                            Usnesení č. 131/2002 
4. Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
                            Usnesení č. 132/2002 
5. Publikace o povodních „Velká voda Strakonice“ (honoráře) 
                            Usnesení č. 133/2002 
6. Smlouva o postoupení majetkových práv k užívání programového vybavení a datových sad 
                            Usnesení č. 134/2002 
 
 
Zahájení jednání 
   5. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 19,25 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
 
1. Udělení plné moci - JUDr. Petr Szabo 
Usnesení č. 124/2002 (5/2) 
Rada města po projednání 
I. Uděluje 
plnou moc advokátovi JUDr. Petru Szabo, se sídlem AK Strakonice, Komenského 373, 
k zastupování a jednání jménem města Strakonice v právní věci žalobce Martina Olivy, bytem 
Strakonice, proti žalovanému městu Strakonice o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního 
soudu ve Strakonicích pod č.j. 6 C 250/2002 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem této plné moci 
 
2. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 125/2002 (5/1) 
Rada města po projednání 
1) Stavební  úpravy  č.p. 2  a  č.p. 3  Strakonice 
I. Souhlasí  
s termínem  dokončení  projektu   31.1.2003 , s navýšením  ceny  díla o  částku 6 300,- Kč   a  
pověřuje  starostu  podpisem dodatku  ke  smlouvě. 
 
Usnesení č. 126/2002 (5/1) 
2) Česká republika – Okresní úřad Strakonice  
I. Souhlasí  
s uzavřením smluv o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemních smluv 
uzavřených mezi  městem Strakonice a ČR Okresním úřadem Strakonice na pronájem NP 
v objektech Zvolenská 805 (ubytovna pro marginální skupiny občanů) a Pod Hradem 9 
(Okresní manželská a předmanželská poradna) ve Strakonicích na subjekt vstupující do práv a 
povinností nájemce – Okresní ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec. Ve smlouvě o 
nájmu NP – Zvolenská 805 dojde ke změně doby nájmu, a to na dobu určitou do 31.3.2003. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 
Usnesení č. 127/2002 (5/1) 
3) Žádost Svazku obcí Dolního Pootaví, Čejetice 106  
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy na pronájem NP o výměře 55,6 m2 v I. nadzemním podlaží objektu 
Velké nám. čp. 3, Strakonice, Svazku obcí Dolního Pootaví, Čejetice 106, IČ 70919771, za 
účelem provozování Regionálního informačního střediska pro Svazek obcí Dolního Pootaví, 
na dobu určitou od 31.11. do 31.12.2002, za nájemné ve výši 20.000,- Kč za celou dobu 
nájmu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 128/2002 (5/1) 
4) Dohoda o postoupení závazků ze smluv o půjčkách z FKSP 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o bezplatném postoupení pohledávek ze smluv o půjčkách z FKSP  
uzavřených mezi Školským úřadem Strakonice a zaměstnanci zařízeních města Strakonice 
(mateřských škol), které se stanou od 1.1.2003 příspěvkovými organizacemi s  právní 
subjektivitou, na město Strakonice a s jejich následným bezplatným postoupením na 
příslušnou příspěvkovou organizaci (MŠ Lidická 625, Strakonice).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dohod. 
 
Usnesení č. 129/2002 (5/1) 
5)  Sjezd na pozemek č. 595/12 k.ú. Nové Strakonice 
I. Nesouhlasí 
s povolením dalšího vjezdu na pozemek č.595/12 k.ú. Nové Strakonice, který ústí do 
stávajících parkovacích míst.  
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II. Souhlasí 
s povolením nového vjezdu na pozemek č. 595/12 k.ú. Nové Strakonice, který bude umístěn 
mimo parkovací plochu směrem k autoškole Pella. 
 
Usnesení č. 130/2002 (5/1) 
6) Výběrové řízení pro výběr pojišťovny pro pojištění majetku města od 1.1.2003. 
I. Souhlasí  
s vypovězením zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne 23.9.2002 s firmou Pojišťovací 
makléřství INPOL a.s.  
II. Ruší  
výběrové řízení vypsané prostřednictvím  firmy INPOL. 
III. Ukládá   
majetkovému odboru vypsat výběrové řízení na pojištění majetku města na dobu 3 let od 
1.2.2003. 
 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 131/2002 (5/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na 24.,25.,26.,31.12.2002 pro Dancing UNO, Jiří Pála, Písecká 408, Strakonice od 
22,00 hod. do 4,00 hodin 
 
4. Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 132/2002 (5/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 44. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch z 12. 12. 2002. 
II. Souhlasí 
s vyplacením  příspěvku ve výši Kč 8 975,- dětskému folklornímu souboru Prácheňáček, 
Velké nám. 1, 386 01  Strakonice. Příspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených 
s dopravou do Rakouska. 
III. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku do Kč 10 000,- oddílu házené TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 
01  Strakonice. Příspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených s 80. výročím házené na 
Strakonicku. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku na činnost ve výši Kč 10 000,- Pošumavské dudácké muzice, Luční 
455, Strakonice.  
V. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 8 975,- dětskému pěveckému sboru při ZŠ Čelakovského, 
Jezerní 1280, 386 01  Strakonice. Příspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených 
s dopravou do SRN. 
VI. Souhlasí 
s bezplatnou prezentací města ve spolupráci s firmou GARP HK, spol. s r.o., Malé nám. 14, 
500 03  Hradec Králové formou vydání  plánu měst. 
VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02-132 na grafické práce almanachu - II. dílu za 
částku  Kč 60 000,-.  



 4

VIII. Pov ěřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
IX. Souhlasí 
s prezentací města v časopise cestovního ruchu – TTG – upoutávkou na veletrh Holiday 
World na  formátu ¼ strany A3 za cenu nejvýše Kč 14 000,-. 
X. Souhlasí 
s odkoupením 11 ks fotografií včetně autorských práv od pana Ing. Luďka Míky,  Strakonice 
za cenu 1000,- Kč/ks. 
XI. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy. 
 
5. Kniha „Velká voda Strakonice“ (honoráře) 
Usnesení č. 133/2002 (4/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyplacením honorářů za knihu Velká voda Strakonice z kapitoly „brožury a turistika“ 
v celkové výši Kč 28 150,--. 

II. Souhlasí 
s poskytnutím autorských výtisků  - autoři knihy po 3 ks, korektury, grafika a hlavní 
fotografové – po 2 ks, ostatní občané a instituce, kteří poskytli foto – po 1 ks.  
 
6. Smlouva o postoupení majetkových práv k užívání programového vybavení a 
datových sad 
Usnesení č. 134/2002  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření „Smlouvy o postoupení majetkových práv“ mezi Okresním úřadem Strakonice a 
městem Strakonice a to bezúplatně, přičemž předmětem této smlouvy je oprávnění města 
Strakonice užívat produkty programového vybavení a datových sad uvedených v příloze č. 2 
této smlouvy.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
 
 
 
 
Zdeňka Tomšovicová      ing. Pavel Pavel 
místostarostka       místostarosta 


